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SOLO, suaramerdeka.com - Gelar juara pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah III (Popwil III) menjadi bidikan tim putri
voli Jateng. Rangkaian pertandingan uji coba, termasuk melawan tim voli Vita Solo pun dilakukan skuad racikan pelatih
Sutarno tersebut, guna menghadapi pertarungan di Denpasar, Bali, 24-30 Agustus mendatang.

"Empat laga uji coba telah dijalani anak-anak, masih ada dua kali try in lagi. Kami mencari kerangka terbaik, sebelum
bertolak ke Denpasar, 23 Agustus nanti," kata Sutarno, Minggu (17/8).
Persaingan berat bakal dihadapi anak-anak Jateng pada Popwil mendatang. Mereka harus membuktikan diri sebagai tim
tertangguh melawan lima skuad rival, yakni Bali, DIY, Banten, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Kendati sama-sama buta kekuatan, namun tuan rumah Bali diprediksi menjadi lawan terberat, mengingat tim tersebut
sudah pasti mendapat dukungan motivasi dari publik setempat. "Kami harus terus mengasah mental bertanding anakanak guna memenangi setiap persaingan nanti," tambah dia.
Pada partai latih tanding lawan Vita di GOR Manahan, Sabtu (17/8), tim Jateng menelan kekalahan 1-3. Tertinggal 23-25
dan 18-25 dalam dua set awal, Caca dkk merebut kemenangan pada set ketiga, 25-18. Mereka bahkan sempat
memimpin pengumpulan poin pada set keempat hingga kedudukan 19-13.
Namun berkat kekompakannya, skuad putri Kota Bengawan akhirnya mampu menyusul dan menutup laga dengan
keunggulan 25-21. Koordinasi permainan anak-anak Solo yang dimotori duet open spiker Tyas Maharani-Winda Ayu
menjadi salah satu pelajar bagi tim Jateng agar terus berbenah sebelum menjalani laga resmi di Bali.
Sebelum berlatih tanding di Solo, skuat pelajar putri Jateng tersebut telah melakoni tiga uji coba. Terakhir, pasukan
besutan Sutarno kalah tipis 2-3 dari tuan rumah Mitra Grobogan pada lawatan di Purwodadi, Jumat (15/8). Sementara
pada dua pertandingan awal, mereka unggul 3-1 atas Mitra Kencana Semarang dan menang dengan skor sama atas tim
putri yunior Kota Semarang.
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